
 

 

 

 

   ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี 
  เรื่อง  การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี 

  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4/๒๕๖1 
----------------------------------------------- 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547                
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ข้อ 22 การเรียกประชุมสภาท้องถิ่นถ่ิน ต้องประกาศไว้ในที่เปิดเผย 

  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี จึงประกาศนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี 
สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2561 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี 
ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป  

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ ณ วันที่    21    เดอืน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖1 

                                                             
                                              (นายสุขสันต์  ฐานะ) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี 



 

 

 

 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี 
เรื่อง  การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4/๒๕๖1 
----------------------------------------------- 

 
   อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  
ข้อ ๒๔  วรรคสอง  ประธานสภาท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ก าหนดวันนัดประชุม เวลา สถานที่ประชุมและเรื่องที่น าเข้า     
สู่ที่ประชุมสภาท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนทราบและเข้ารับฟังการประชุมด้วย 

   สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี  จึงประกาศเชิญชวนให้ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี  ในวันศุกร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองลี เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป โดยมีข้อก าหนดให้ผู้ที่ประสงค์เข้ารับฟังการประชุม ปฏิบัติดังนี้ 

1. ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นสถานที่ที่ควรแก่การเคารพ สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น
พนักงานส่วนต าบล หรือประชาชนโดยทั่วไปสามารถเข้าร่วมรับฟังการประชุมได้ โดยผู้เข้าร่วม
ประชุมจะต้องแต่งกายสุภาพ ประพฤติตนให้เรียบร้อย และอยู่ ณ ที่ซึ่งจัดไว้ให้ 

2. ห้ามผู้ใดใช้ถ้อยค าไม่สุภาพ กล่าวค าหยาบคาย เสียดสี หรือใส่ร้าย 
3. ไม่มีสิทธิในการเสนอญัตติ อภิปราย ลงมติ และตั้งกระทู้ 
4. ห้ามผู้ใดพกพาอาวุธเข้ามาในที่ประชุมสภาท้องถิ่น 

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ ณ วันที่     21    เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖1                         

                                                      

                                                          (นายสุขสันต์  ฐานะ) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี 

 



ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี 
สมัยประชุม สมยัสามัญ สมัยที่ 4/2561 

วันที่ 30 พฤศจิกายน  2561  เวลา 09.30 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี 

.................................. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งเพื่อทราบ 
   1.1.การรายงานผลการฝึกอบรมสัมมนา เรื่อง “พลัง อบต.พลังแห่งการขับเคลื่อนประเทศ   
                                     สู่ความความมั่นคงและยั่งยืน” เมื่อวันที่15-17 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมโลตัสปาง  
                                     สวนแก้ว อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ เข้าร่วม       
                                     จ านวน 10 คน (ขอให้ผู้แทน/เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ) 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี 
    สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2561 ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 

ระเบียบวาระท่ี 3  ติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้ว 
- ไม่มี – 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1 การคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลีเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ   

                 สปสช. จ านวน 2 คน 
4.2 ......................................................................................................................... ........... 

   
ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี)  
    5.1 การรายงานงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
    5.2 การรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี  
                                     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
   5.3 ..............................................................................................................................................  
   5.4 ......................................................................................................................... ..................... 

5.5 ......................................................................................................................... ..................... 
5.6 ......................................................................................... ..................................................... 
5.7 ......................................................................................................................... ..................... 
5.8 ............................................................................................................................. ................. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

ที่  นน ๗๙๖๐๕ / ว.013                              ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองลี 
              อ ำเภอนำหมื่น  จังหวัดน่ำน  ๕๕๑๘๐ 

               15    พฤศจิกำยน  ๒๕๖1 

เรื่อง     ประชำสัมพันธ์กำรนัดประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองลี สมัยสำมัญ  สมัยที่ 4/๒๕๖1  

เรียน    ผู้บริหำรท้องถิ่น,ก ำนัน,ผู้ใหญ่บ้ำนทุกหมู่บ้ำน,สมำชิกสภำและเลขำสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองลี  
          หัวหน้ำส่วนรำชกำรในพ้ืนที่ต ำบลเมืองลี,กลุ่มผู้น ำสตรีต ำบลเมืองลี,กลุ่มผู้น ำแม่บ้ำนต ำบลเมืองลี ทุกท่ำน                    

สิ่งที่ส่งมำด้วย   1.ระเบียบวำระกำรประชุมฯ                จ ำนวน       1      ฉบับ  

  ด้วยสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองลี  ได้ มีก ำหนดสมัยประชุมสภำสมัยสำมัญ  ประจ ำปี  
พ.ศ. ๒๕๖1 สมัยที่ 4/๒๕๖1 ระหว่ำงวันที่  16 – 30  เดือน พฤศจิกำยน  พ.ศ. ๒๕๖1 นั้น 

   สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองลี  จึงประชำสัมพันธ์นัดประชุมสภำองค์กำรบริหำร          
ส่วนต ำบลเมืองลี  สมัยสำมัญ สมัยที่ 4/25๖1  ในวันที่ 30  พฤศจิกำยน  25๖1 ตั้งแต่เวลำ 09.30 น. เป็นต้น
ไป ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองลี  รำยละเอียดตำมระเบียบวำระกำรประชุมที่ส่งมำด้วย          
จึงประกำศมำเพ่ือทรำบโดยทั่วกัน   

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

                              ขอแสดงควำมนับถือ 

                                                        
                                                   (นำยสุขสันต์  ฐำนะ) 
                                     ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองลี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
งำนกิจกำรสภำ 
โทรศัพท์ ๐๘๐๖  ๗๖๙๒  ๙๒ 
 
 

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล  บริการเพ่ือประชาชน” 
 


